
ዘረኝነትና እንዴምታው  

ሓጎስ ኣረጋይ (PhD)                                           ነሃሴ. 30፣ 2009 

በእርግጥ ሰዎች ነገሮችን የሚረደበት ኣገባብ የተሇያዬ ሉሆን ይችሊሌ። የሰዎች ኣመሇካከትም እንዱሁ ። ሆኖም ግን የተሇያየ 

ኣመሇካከት የመኖሩን ያህሌ በጋራ መራመዴ የሚያስችለን የጋራ ኣስተሳሰቦችና እሴቶች እንዲለንም ከኣሇማችን የምንረዲው 

ሃቅ ነው። ሇዚህም ነው በኢትዮጵያ ከ 100,000000 (ከንዴ መቶ ሚሌዮን) በሊይ የሚገመት ህዝብ እና ወዯ ሰማንያ   ቋንቋ 

ኣካባቢ የሚናገሩ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዯ ኣገር በጋራ ኣብረን እየኖርን ያሇነው።   እንዱሁም  የኢትዮጵያ ህዝቦች  

የተሇያዬ ባህሌ፣ ወግ እንዲሊቸውም ይታወቃሌ። ወዯ ገጠር ኣካባቢ ከዘሇቅን ዯግሞ  ከራሳቸው  ቋንቋ ውጭ በላሊ  

መግባባት  የማይችለ የህዝቦች ብዛት በቀሊለ የምንገምተው ኣይዯሇም።  በኣንዴ ወይም በላሊ መሌኩ  ኣንዲንዴ ወገኖች 

የማህበረሰባቸው ችግር በመረዲት  ስሇ ማንነታቸው   ፣ ባህሊቸው  ፣ቋንቋቸው  በመሳሰለ   ጉዲዮችን  መሰረት ኣዴርገው 

ጥያቄዎችን ሲያነሱ ይስተዋሊለ። 

ነገር ግን የብሄር ወይም የብሄረሰብ ጉዲይ  መሰረት ኣዴርገው  ሇሚነሱ  የመብትና የተጠቃሚነት  ጥያቄዎች ፣  በኣንዲንዴ 

ወገኖች   በዘረኝነት ሲፇርጁዋቸው ይስተዋሊሌ፣  ሇምን  ይሆን?  ከዚህ ኣንፃር ሲታይ ሇዘረኝነት እየተሰጠው ያሇው ትርጉም 

በመሰሇኝ እየተገሇፀ መሆኑን እንረዲሇን።  በእርግጥ ዘረኝነት የሚሇው ፅንሰ ሃሳብ  በመሰሇኝ የሚታሇፌ ኣይዯሇም። 

ምክንያቱም ከጀርመን ናዚ ተያይዞ  ኣሇም ኣቀፊዊ  ትርጉም ኣሇው  ብዬ ኣስባልህ። በመሆኑም ዘረኝነት ምን ማሇት 

እንዯሆነ በሚከተሇው መንገዴ ሉገሇፅ ይችሊሌ 

 Racism is a prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race 

based on the belief that one's own race is superior (https://www.google.com/#q=definition+of+racism)  

 የኣማርኛ ትርጉሙ   በሚከተሇው መንገዴ  ሇማቅረብ  ሞክሪኣልህ፥  

 ዘረኝነት (racism) በኣንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከራስህ  ውጭ የሆነውውን ብሄር/ዘር ማግሇሌ፣ ኣንኳስሶ መመሌከት፣  

ጉዲት ማዴረስ ፣ በዘር ነክና ከዘር ተያያዥነት ያሊቸው  ስዴቦችና  ዛቻዎችን ማዴረስን ያጠቃሌሊሌ። 

ስሇዚህ  ከሊይ የተቀመጠውን ትርጓሜ  መነሻ በማዴረግ በመሪዎች ዯረጃ ምን እንዯተነገሩና ምን እንዯተሰሩ ሇማሳያነት 

ያክሌ ከብዙ በጥቂቱ  ከዚህ በታች  በሰንጠረዡ ሇማስቀመጥ ተሞክረዋሌ።  

 

 

 

 

https://www.google.com/#q=definition+of+racism


ሰንተረዥ 1: የዘረኝነት ሌክፌት በቀዯሞ ባሇስሌጣናት ሰታወስ 

ወቅት የተነገሩትና የተፇፀሙት ግፌፍችና ጭካኔዎች ዋቢ 

 

 

 

 

 

በዲግማዊ 

ሚኒሉክ  

 የትግሬ ወታዯር በዚያ ጉሮሮ በሚፌቀው ቋንቋቸው ኩሪ ኩሪ እያለ እርጉዝ ኣሰወረዲት 

እመጫት ጡቷ ዯረቀባት. . . . . ‚     

 ‚ኣፄ ምንሉክ ያዯሩበት ኣገር ሇምሌሞ ሲያዴር ትግሬ ያዯረበት እንዯ ኣንበሳ ሌሶት ያዴራሌ ‚ 

 ‚. . . . . ይህ ኣንበጣ ትግሪ በጠፊሌን የማይሌ ኣሌነበረም ‛   

 ከ 400 መቶ በሊይ የሚሆኑ  ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን ሰዎች ቀኝ እጃቸውና ግራ እግራቸው 

ቆረጧቸው . . . .ይሊሌ። በተመሳሳይ ሁኔታ የነበሩ የኢጣሌያ ወታዯሮች ግን በነፃ እንዱሰናበቱ 

ኣዴርገዋሌ ። 

 በግቤ፣ ኣዋሽ፣ ከፊ ፣ ሃረርጌ ወዘተ  ብዙ የኦሮሞ፣ ወሊሞ፣ ወዘተ  ህዝብ እንዲሇቀ   ይገሌፃለ ። 

የዴርጊቱ ኣስከፉነት ሇመግሇጽ በወቅቱ ውሻና እርግብም እንዲሌቀረ በማሳያነት ይገሌፃለ (ገፅ 677) 

 ‚ምኒሉክ የሰልሞን ኣንበሳ . . . . . የጋሊ ዴሌብ. . . . . ሰሇቸውና የትግሬን የኣንበሳ ሇምዴ የሇበሰ 

መስበር ወዯዯ‛   

 ሌጅ ሽማግላ ሳይለ  የትግራይ ተውሊጅ የሆኑትን ወንድች እዱገዯለ ፣ እንዱሰሇቡ ካሌሆነም  

እንዱያርደ ኣዘዋሌ፣ ኣስፇፅመዋሌም  

 የትግራይ ህዝብ  ንብረት እንዱዘርፈ ካሌቻለ ዯግሞ እንዱያቃጥለ  ኣስዯርገዋሌ   

 

በኣይጋ ፍረም  

‚ኢትዮጵያና 

የዘረኝነት 

ሌክፌት‛  

በሚሌ ርእስ  

በኣፄ 

ሃ/ስሊሴ 

 ከየመን በሚነሱ  የእንግሉዝን ኣውፕሊን  በመታገዝ  በመቐሇ  ከተማ ሊይ በግብይት 

የነበረውን ህዝብ ኣስፇጁት  

FM 104.4 

mekelle 

 

 

በዯርግ  ግዜ  

 ኢትዮጵያችን  ችጋራም ተብሊ የምትታወቀው ክትግራይ ኣካባቢ  በሚመነጭ ችግር  ነው 

 ከትግራይ የምናገኘው ገቢ ሇትግራይ የሚሆን ጠመኔ እንኳን ኣይሆንም. . . .  

 በኣካባቢ የሚታዘዘው የዯርግ ሰራዊት የገበሬዎች ንብረትና ሃብት ዘርፇዋሌ፣ ቤት ኣቃጥሊሇዋሌ፣ 

ሰዎችም ገዴሎሌ፣ እርጉዞች በሳንጃ ወግቶ ገዴሎሌ፣  

 በማእከሌ የሚታዘዝ ዯግሞ  በቤኤም ፣ በኣውሮፕሊን ወዘተ ሇ 17 ዓመታት ያህሌ የትግራይን 

ህዝብ  ኣሰቃይተዋሌ። ሇምሳላ  ሃውዜን  ከተማ ሊይ በገብያተኛው ህዝብ በኣንዴ ጀምበር ከ 

2500 ሰዎች በሊይ በኣውሮፕሊን  ጨፌጭፇዋሌ። 

በኣይጋ ፍረም  

‚ኢትዮጵያና 

የዘረኝነት 

ሌክፌት‛  

በሚሌ ርእስ 

 

የፋዳራሌ መንግስት ሇኣገራችን ኣዱስ በመሆኑ ወይም ዯግሞ ጥቅማቸው ስሇተነካባቸው ነው መሰሇኝ ሇኣንዲንዴ ወገኖች 

ኣይመቻቸውም። በመሆኑም በብሄር ብሄረ ሰብ መዯራጀትን የጎሪጥ ያዩታሌ። ዘረኛ ኣዯረጃጀት ይለታሌ። ከዚህ የምንረዲው 

ምናሌባት ቢበዛ በዲግማዊ ኣፄ ሚኒሉክ የተፇጠረው የኣማራ የገዢ መዯብ ሌእሌና (hegemony) ያጠሊባቸው ይመስሇኛሌ።  

እንዯሚታወቅው በዲግማዊ ኣፄ  ሚኒሉክ  የኣመራር ግዜ  ከኣማራ ተውሊጆች  በስተቀር ያሌተጨፇጨፇ ብሄር ወይም 

ብሄር/ብሄረ ሰብ ነበር ሇማሇት ኣያስዯፌርም። የንግስነታቸው ቁርሾም በሸዋ መኳንንት ይመራ እንዯነበር ማስረጃዎች 

ያሳያለ። ከዚህ በተጨማሪ በየኣከባቢ  የነበረውን  የነገስታትን (ንጉስ ጎጃም ወዘተ)  ስሌጣን  በማንኮታኮት በማእከሌ 

የሚመራ መንግስት ኣቋቋሙ።  የትግራይን ጉዲይ በምሳላነት ብንወስዴ  ትግራይን በሶስት የኣስተዲዯር ወሰን በመከሇሌና  



ተጠሪነታቸው በቀጥታ ሇኣፄ ሚኒሉክ የሆኑ  ሶስት እንዯራሴ  በማስቀመጥ በፇሇጉት  ኣቅጣጫ መምራት ቻለ። ዘርን 

መሰረት ኣዴርገው በፇፀሙት ግፌና ጭፌጨፊ ተመስርተው የኣማራ ገዢ መዯቦችን ሌእሌና (hegemony) ማስፇን ቻለ።  

ከኣፄ ሚኒሉክ በኋሊም ቢሆን  የኣማራ የገዢ መዯብ የበሊይነት መዘውር  በመቀጠለ በላልች ብሄር ብሄረሰቦች ሊይ 

የኣስተሳሰብ ፣  የባህሌ፣  የኢኮኖሚ  ጫናዎች እንዯነበሩ የታሪካችን  ክስተት ነው።  እንዱሁም የኣማራ  የገዢ መዯቦች 

ሌእሌና (hegemony) በሃሌ/ በጉሌበት በላልች ብሄር ብሄረ ሰቦች ሊይ የተጫነ ሽክም እንዯነበር  ፀሃይ የሞቀው ሃቅ ነው 

ማሇት ይቻሊሌ ። 

በመሰረቱ የኣማራ  የገዢ መዯቦች ሌእሌና (hegemony) ረዘም ሊሇ  ግዜ  ከመቆየቱ ኣንፃር የተነሳ፣ ላልች ብሄር ብሄረ 

ሰቦች ሇመኖር ሲለ ብቻ  ሽንፇትን ተቀብል ከስርዓቱ መሊመዴ ኣማራጭ ኣሌነበራቸው ብል ማጠቃሇሌ ይቻሊሌ። በጭቆና 

ቀንበር መኖራቸውን የሚያስረዲን፣  ስርዓቱ ከስር መሰረቱ ሲገረሰስ፣  በሃይሌ ተዲፌኖ የነበረውን ኣስተሳሰብ ጎሌቶ 

መውጣት ጀመረ። እንዱያውም ኣንዲድቹ  ዲግም ወዯ ነበረው የስርዓት ኣገዛዝ  እንዲይመሇሱ ስጋት ሊይ መሆናቸው 

ኣንዲንዴ መረጃዎች ይጠቁማለ።  

ከኣንዲንዴ የኣማራ ሌሂቃን ነን ባዮች  በስተቀር  የኢትዮጵያ ህዝቦች ኣሁን ያሇው ስርዓትና ህገ መንግስት እንዯቅዴመ ሁኔታ 

ያስቀምጣለ። በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ-ሰቦች መብታቸው በመከበሩ ዯስታቸው ገሌፅዋሌ። ላሊው ይቅር በነበረው 

ጭቆና ቋንቋንቸው ሇመጥፊት ተቃርቦ የነበረውን የህብረተሰብ ክፌሌ ሳይቀሩ  ሇመብታቸው መከበር በመታገሌ ሊይ 

መሆናቸውን ይታወቃሌ። ሇምሳላ የቅማንት ብሄረ-ሰብ ራሳቸው በራሳቸው ሇማስተዲዯር የሚያስችሊቸው ወሰን ሇመካሇሌ 

ኣማራና ቅማንት በሚኖርባቸው ቀበላዎች ህዝበ ውሳኔ ሇማካሄዴ በዝግጅት ሊይ ናቸው።  

ከሊይ የተገሇፀው እውነታ የሚያሳየን የኢትዮጵያ በሄር ብሄረ ሰቦች ተመችቶዋቸው ሳይሆን እየኖሩ የነበረው፣ ኣማራጭ 

በላሇው ማእቀፌ ውስጥ ሁነው የስቃይ ህይወት እየመሩ እንዯነበር መገመት ይቻሊሌ። ወይም ዯግሞ ኣንዴ ወቅት ሉፇነዲ 

በሚችሌ የፇንጅ ወረዲ ሊይ እየተራመዴን እንዯነበርን በግሌፅ ያሳያሌ።  

ስሇዚህ ኣንዲንዴ የኣማራ ሉሂቃን እንዯሚለት የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦች በኢህኣዳግ የተፇጠሩ ኣይዯለም ። ጥንትም 

የነበሩ፣ ኣሁንም ያለ፣ ሇውዯፉትም የሚኖሩ ናቸው። በመሆኑም ብሄር ብሄረ ሰቦች በኢህኣዳግ/ወያኔ የተፇጠሩ  ከማሇት 

ይሌቅ  በኣማራ የገዢ መዯብ ተዴፌቆ የነበረውን ኣስተሳሰብ በወያኔ/ኢህኣዳግ ሇምን ተጋሇጠ  ከሆነ ጥያቄው ያስማማናሌ።

በእርግጥ በኣፄዎቹ ወቅት ኢትዮጵያ የምትባሌ ኣገር የጥቂት ገዢ መዯቦች እንጂ የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲሌነበረች በብዙ 

መሌኩ ተገሌፅዋሌ ( የዋሇሌኝ መኮነን ኣጭር ፅሁፌ በወቅቱ የነበረውን ምስሌ  በግሌፅ ያሳያሌ )። 

ከነበረው ግፌና ጭቆና  ያተረፌነው ነገር ቢኖር ጦርነት ( የባላ የገበሪዎች ኣመፅ፣ የቀዲማይ ወያኔ የገበሬዎች 

ኣመፅ፣ ካሊኣይ ወያነ ወዘተ) ነው። እንዱሁም ኣሁን ያሇው ኣስተዲዯር መዋቅር የነበረውን ብሄራዊና የመዯብ 

ጭቆና   መሌስ ሇመስጠት  በሚያስችሌ  መሌኩ  እንዯሆነ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ።  በኣሁኑ ሰዓት ዯግሞ 

ጥርጣሬና  ስጋት ማእከሌ ያዯረገ  የጠባብነት ኣስተሳሰብ ጉሌበት ማዯግ ወዘተ  ናቸው።   

 የነበረው የኣማራ የገዢ መዯብ ሌእሌና (hegemony) ኣሁንም ቢሆን በማወቅም ባሇማወቅም ሲንፀባረቅ ይታያሌ።  

ሇምሳላ ፣ 



 የብሄር ብሄረ ሰቦች ጎሌቶ መውጣት ሇምን ኣስፇሌገ?  የሚለ ጥያቄዎች ያነሳለ። 

 ስሇ የማንነት መብት መጠየቅ፣ ማንነትን ማጉሊት  ወዘተ  በዘረኝነት ይፇርጁታሌ።  

በነሱ ኣባባሌ መጉሊት ያሇበት ኢትዮጵያዊነት ነው ይሊለ። ኢትዮጵያዊነት ከዜግነት መገሇጫ ኣሌፍ በባህሌ፣ በወግ ፣ በታሪክ 

እንዳት ይገሇፅ ሇሚሇው ጥያቄ የሚሰጡት መሌስ  በሁሇት ነገሮች ይንጠሇጠሊሌ 

 የኣንዯኛው ኣስተሳሰብ የሚሇው፣  በነበረው የኣማራ የገዢ መዯብ ሌእሌና የማስቀጠሌ ዝንባላ  ያሳያሌ።  ሇምሳላ 

ኣማርኛ የስራ ቋንቋ መሆን ቀርቶ ብሄራዊ ቋንቋ እንዱሆን የመፇሇግ ሁኔታ ያሳያለ ወዘተ ። በምን ሂሳብ ነው 

ኣማርኛ ብሄራዊ ቋንቋ የሚሆነው? ይህ ከሆነ ዯግሞ ኣጠቃሊይ ባህሊችን ወጋችን ሁለ በኣማራ ህዝብ ባህሌ፣ ወግ 

ወዘተ ይተካሌ ማሇት ነው። 

 በሁሇተኛው ረዴፌ ኣስተሳሰብ ያሇው ኣስተሳሰብ  ዯግሞ ፣ ሁለም ሰው የየራሱ ባህሌ ያንፀባርቅ ይሊለ ፣ ነገር ግን 

መጉሊት የሇበትም ይሊለ። ኢትዮጵያን ወክል የሚጎሊው ባህሌ ምን ይሁን ብትሊቸው መሌስ ኣይኖራቸውም። 

በኣጠቃሊይ የሁሇቱም ኣስተሳሰብ ስንመሇከት የሚያሳዬን፣  

 ሆን ተብል በላሊው  ብሄር ብሄረ ሰቦች ጫና ሇመፌጠርና የማታሇሌ ስራ ነው የሚሆነው   

                   ወይም ዯግሞ 

 ቀዯም ብል  በነበረው የኣማራ ገዢ መዯብ ሌእሌና (hegemony) ስር የወዯቁ /የተማረኩ/ በመሆናቸው 

በዚያው ሌክ ይባንናለ ማሇት ነው።  

ስሇዚህ በኣንዴ ወይም በላሊ መሌኩ የሁሇቱም ኣስተሳሰቦች የሚያመሇከተው በላልች ብሄር ብሄረ ሰቦች ሊይ ጫና እየፇጠሩ 

መሆኑን ያሳያሌ። ብንወዴም ባንወዴም  መቀበሌ ያሇብን ጉዲይ  ግን ኣሇ እሊልህ ። ኢትዮጵያ የብዙ ብሄር ብሄረ ሰቦች ኣገር 

ናት። ኢትዮጵያ በባህሌ፣ በውግ ወዘተ ሌትወከሌም፣ ሌትገሇፅም የሚትችሇው በሁለም ብሄር ብሄረ ሰቦች እና ህዝቦች 

ማንነት በሚገሌፅ ስእሌ/መሌክ    መሆን ይገበዋሌ። ስሇዚህ  የብዙሁነታችንን መጉሊት ሇዴርዴር የሚቀርብ ኣሇመሆኑን 

መገንዝብ ያስፇሌጋሌ እሊልህ። በኔ ኣመሇካከት የኢትዮጵያ ባህሌ ማሇት የሁለም የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች  

ባህሌና ቁንቋ ማሇት ነው እንጂ የኣማርኛና የኣማራ ባህሌ ብቻ ኣይዯሇም።   

ስሇዚህ  ላሊውን ብሄር ብሄረ ሰብና ህዝቦች  እስካከበረ ዴረስ ኣንዴ ሰው (ቡዴን)  ስሇ ብሄሩ  መናገር፣ 

ብሄሩ ያከበረ ፣ ብሄሩ ያሞካሸ ፣ ስሇብሄሩ የመብትና የማንነት ጥያቄ ያነሳ ፣ያቀረበ  ወዘተ  በፌፁም ! 

በፌፁም ! በፌፁም ዘረኛ ሉባሌ ኣይገባም ፣ ኣይዯሇምም። ስሇዚህ ወያኔ፣ ኦህዳዴ ፣ ወዘተ ዘረኛ ፖሇቲካ 

ዴርጅቶች ኣይዯለም፣ ሉባለም ኣይገባም። ይህንን የማንቀበሌ ከሆነ የኢትዮጵያን ብዙህነት  ኣንቀበሌም 

ማሇት ነው፣  ወይም ዯግሞ   ኣንዴ ኣገር፣ ኣንዴ ህዝብ፣ ኣንዴ ሃይማኖት  የሚሌ ፌሌስፌና እስከኣሁን 

በሌባችን  እየነጎዯ  መሆኑን ያሳያሌ። 

በላሊ መሌኩ ሲታይ ዯግሞ ወያኔ እንዯ ዘር ኣማራን ሇማጥፊት እየሰራ ነው የሚሌ ዱስኩር  በዘሃበሻ  ዴህረ ገፅና 

መሰልች ፖስት እየተዯረጉ ናቸው። ኣንዲንድችን ሳነብ ኣንዴ ነገር ትዝ ኣሇኝ ። ኣንዴ ወቅት ኣቶ መሇስ ዜናዊ 

ከፕሮፋሰር መስፌን ወ/ማርያም ጋር ያዯረጉት ወይይት ኣስታወስኩኝ ። እንዯሚታወቀው ኣቶ መሇስ 



የህወሓት/የኢህኣዳግ መሪ ሁነው  ሇብሄር ብሄረ ሰቦች  መብት መከበር ብዙ የሰሩና  የታገለ ሰው ናቸው። በመሆኑም 

በሰማንያቹ ዓ/ም  ኣካባቢ  ኣቶ መሇስ የኣማራ ህዝብ እንዯ ህዝብ  ኣሇ ብሇው ሲሞግቱ/ሲከራከሩ  በተቃራኒው 

የቆሙት ፕሮፉሰር መስፌን ወ/ማርያም ዯግሞ ኣማራ የሚባሌ ህዝብ/ብሄር  የሇም ብሇው  ነበር  የተከራከሩት ። ከዚህ 

በተጨማሪ የዯርግ መሪ የነበሩ  መንግስቱ ሃ/ማርያም ‘ኣማ’ ማሇት በተራራ የሚኖር ህዝብ እንጂ ኣማራ  የሚባሌ 

ብሄር  የሇም ብሇው እንዯነበር ይታወቃሌ።   

ስሇዚህ እንዳት ነው  የኣማራ ህዝብ እንዯ ህዝብ  ኣሇ ብሇው  የሚከራከሩ  የህወሓት ታጋዮች  የኣማራን  ህዝብ ሇማጥፊት  

ይሰራለ ብሇው ኣንዲንዴ ወገኖች የሚያወሩት? ‚ ካብ በሃሉ ይምሓርካ‛ የሚባሌ የትግርኛ ምሳላ ኣሇ። ወይም ዯግሞ  ሰሚ 

ይፌረዯው  ከማሇት ውጭ ምን ይባሊሌ ።  

በኔ ኣመሇካከት የኣብዬን. . . ሇእምዬ. . . እንዯሚባሇው ነው የሆነው ። ምክንያቱም  ከኣሁን በፉት በመንግስት ዯረጃ ዘርን 

ማእክሌ ኣዴርጎ  ህዝብን ሇማጥፊት እየሰራ የነበረው ማነው?  ሇሚሇው መሌስ ሰንጠረዥ 1 ይመሌከቱ።  

ኣሁንም ቢሆን በኣንዲንዴ ወገኖች እየተወራ ያሇው ምን ሌንሇው እንችሊሇን?  ብሇን ብንጠይቅ እውነታውን ሇማግኘት 

የሚቀጥሇውን ያንብቡ። ኣሁን ካሇው መንግስት  በተፃራሬ በሚገኙ ሃይልች ከሚሰነዘሩት ኣስተሳሰቦች መካከሌ  

 ኣማራን ሇማጥፊት  ወያኔ ከኣንዴ ትውሌዴ በሊይ  እየሰራ ነው፣ በኣሁኑ ሰኣት ምርጫ የሇንም  መዲን ወይም 

ሞሞት  ( በዘሃበሻ ዴህረ ገፅ  ኣንደ ኣሇም ተፇራ) 

 የኣማራ ተኝተሃሌ  (ሳተናው ዯህረ ገጽ፥ ኣዴማሱ ብጋሻው ) 

 በ ትእምት ያነጣጠረ  ዘመቻ    (ሳተናው ዴህረ ገፅ ፣ ከመስከረም )። ነገር ግን  እውነታው  ከ 99%   በሊይ 

የኢትዮጵያ ሃብትና ኢንቭስትመንት በኣዱስ ኣበባና ኣከባቢው ነው ያሇው።  ትንሽዬ ፊብሪካ ትግራይ ሊይ ቢቋቋም 

ከፊቸውና በህዝብ ያነጣጠረ ዘመቻ ያካሂዲለ። የፊብሪካ ፀዲሌ የሚባሌ ትግራይ ሊይ መታዬት የሇበትም እያለን 

ነው። 

  ሰሜን ጎንዯር ሇሶስት    ከፌል  እስከ ቬንሻንጉሌ  በመጠቅሇሌ ታሊቁዋን  ትግራይ ሉመሰረት ነው                  

(በዘሃበሻ በኣያሇው ) 

 ሙስና  የሚሰራ/ሃብት የሚያግበሰብስ  ከትግራይ  የመጡና  በኣመራር ያለ ግሇ ሰቦች ብቻ ናቸው 

 ከትግራይ  ተወሊጅ የሆነ ባሇሃብት  ብቻ  በስርቅት/ሙስና  የዯረጀ / የፇረጠመ እንዴሆነ   

 በጣና ያሇው እቧጭ ሆን ተብል በወያኔ የተሰራ ነው ( ሳተናው ዴህረ ገፅ  በሰኣሉ ኣምሳለ ገ/ኪዲን ኣርጋው) 

 በኢትዮጵያውያን ዯም የተጨማሇቀ የኣሸንዲ በኣሌ በመቐሇ ከፊሽሽት ብሄራዊ መዝሙር እኩሌ ነው ( ዘሃበሻ 

ጌታቸው በቀሇ ከኖርወይ) 

 ከኣማራ ወዯ ትግራይ የተወሰደ ጀነሪተሮች (ሳተናው  ኣያሇው መንበር ) 

 የኣማራ ህሌውና የሚከበረው በራሱ ትግሌ እንጂ በህገ መንግስቱ ኣይዯሇም (ዘሃበሻ  ከይገርማሌ) 

 በቀን ገዥነት ሊይ ንቀተን የዯረበው ህወሓት  (ዘሃበሻ ዴህረ ገፅ  በያሬዴ ኣውግቸው) 

 ትግራይ ከላሊው ማህበረ-ሰብ ተጠቃሚ እንዯሆነ ያስቀምጣለ  

 በህወሓት የሚዘወር መንግስት ነው ያሇው ብሇው ያትታለ  



 ሰሙኑን ዯግሞ የቅማንት የማንነት ጥያቄ በወያኔ የተሰራ ነው ይሌለ። ላሊው ይቅርና ከዚህ ኣባባሌ የምንረዲው 

የቅማንት ህዝብ ኣያስብም እያለን ነው። ስሇዚህ ከኣንዲንዴ የኣማራ ሉሂቃን ነን ባዮች የምንረዲው  በህዝብ ያሊቸው 

ንቀትን ነው። ማሇትም የቅማንት ህዝብ ዴሮ በኣፄዎቹ እንዯተሰራ ነው መቀጠሌ ያሇበት እያለን ነው። መጠየቅ 

የነበረበት ግን የቅማንት ህዝብ ሇምን ይህን ጥያቄ ኣቀረበ? ሇቀረበው ጥያቄ በቂ መሌስ መስጠት ነው የሚያዋጣው 

እንጂ  የላሇ ኣመክንዮ መስጠት ማንነታችንን ያጋሌጣሌ።   

ከሊይ እንዯተገሇፀው በስነ ሌቦና ሊይ ጫና ሇማሳዲርና ህዝቦችን ሇማጋጨት እየተዯረገ ያሇው ትርክት ስንመሇከተው 

ማህበራዊ ዴህረ ገፆችን  በእጅግጉ እያጨናነቀ  ያሇ ጉዲይ ነው። በኣንባቢውም ሊይ የተሇያዬ ስሜት በመፌጠር ሊይ ይገኛሌ  

ብዬ ኣስባልህ። ኣንዲድቹ  ከእውነት የራቀ ነው ብሇው ኣስተያዬት ሲሰጡ ይስተዋሊለ። ኣንዲድቹ ዯግሞ በሚሰጠው 

ኣስተያዬትም  ጨሇምተኛ  ሁነው  የሚዘሙ  እንዲለ መረዲት ይቻሊሌ።  

የሁለም ዴምር ሃሳብ ስንመሇከተው ግን ትግራይና የትግራይ ተወሊጆጅ/ህዝብ  ከየተኛውም ብሄር ብሄረ 

ሰብ ሇየት ባሇመሌኩ ተጠቃሚዎች ናቸው ፣ በስርዓቱ ሌዩ ተጠቃሚ ናቸው ይሊለ ። ተጠቃሚዎች ብቻ 

ሳይሆኑ በላሊ የኢትዮጵያ ሃብት ያሇ ኣግብብና በኣቁራጭ እየከበሩ ያለ ናቸው  ይሊለ  ። ሌክ እንዯ ቀኝ 

ገዢ  ኣዴርገው ሇመሳሌም  የሚሞክሩ ኣለ።  

 ይህ ዝንባላ በኣንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ስንመሇከተው ጎጂ ነው። ምክንያቱም ከመንግስት በተቃራኒ እየተባሇ ያሇው፣ 

 እውነት ከሆነ  ሇትግራይና ሇትግራይ ተወሊጆች/ህዝብ ይጎዲሌ እንጂ ኣይጠቅምም። በግዜው መፇተሽ ያሇበት 

ጉዲይ ነው 

 ከእውነት የራቀና የጥሊቻ ትርክት ከሆነ  ዯግሞ በትግራይና በትግራይ ተውሊጆች /ህዝብ እንዱሁም በኣማራ 

ህዝቦች  ሊይ እየታወጀ ያሇ ጦርነት መሆኑን መገንዝብ ያስፇሌጋሌ 

ስሇዚህ ምንም ቢሆን ምንም   እየነጎዯ ያሇው ትርክት መመርመር ያስፇሌጋሌ ። እንግዱህ ሃሳቡን የሚያቀርቡ ሰዎች 

ያሊቸውን ኣስተያዬት እስከኣሁን በግሌፅ ማስቀመጥ ባይችለም ኣንዴ እርምጃ ተጉዘን  መመርመር ያስፇሌጋሌ እሊልህ። 

እንዯማሳመኛ ሃሳብ ብሇው  የሚያቀርቡት የኣገሪቱን መንግስታዊ  ስሌጣን በትግራይ ተውሊጆች መዘውር ውስጥ እንዯሆነ  

ነው የሚናገሩት ።ስሇዚህ በፋዯራሌና  በክሌሌ   የመንግስት መዋቅሮችን መፇተሽ ኣንዴ ነገር ሉያሳየን ይችሊሌ ብዬ 

ኣስባልህ። 

 እንዴሚታወቀው በኣገሪቱ ከፌተኛ የስሌጣን እርከን ያሇው ኣካሌ ‚ የኢትዮጵያ የህዝብ ተውካዮች ም/ቤት‛ መሆኑን  

የኣገሪቱ ህገ መንግስት በግሌፅና በማያሻማ መሌኩ ያስቀምጣሌ።እንዱሁም የኢትዮጵያ  የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የሚቋቋመው በቀጥታ በሀዝብ   ከየክሌለ በሚመረጡ ኣባሊት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ከየክሌለ የሚወከለት  የኣባሊት 

ባዛትም እንዯ የክሌለ  የህዝብ ብዛት ይሇያያሌ። በዚህም መሰረት  ከየክሌለ የሚወከለ  የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብዛት 

በሚቀጥሇው ሰንጠዥ ይመሌከቱ።  



ሰንጠረዥ 2. ከየክሌለ የሚውከለ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የኣባሊት ብዛት የሚያሳይ  

 ትግራይ ኣፊር ኣማራ ኦሮምያ ቤንሻንጉሌ ጋምቤሊ ሶማሉያ ሃረሪ ዯቡብ ህዝቦች ኣዱስ ኣበባ ዴምር 

ብዛት 38 8 138 178 9 3 23 2 123 23 547 

% 6.94 1.46 25.23 32.54 1.92 0.55 4.2 0.37 22.49 4.21 100 

 

የኢትዮጵያ የሀዝብ ተወካዮች  ም/ ቤት ተግባርና ሃሊፉነት ባጭሩ  እንዯሚከተሇው  ማስቀመጥ ይቻሊሌ ።  

 የኣገሪቱን በጀት ያፀዴቃሌ፥  በፉዳሪሽን ም/ቤት ኣማክኝነት በሚቀርበው ቀመር መሰረት ሇየክሌልቹ የበጀት 

ዴጎማ ያፀዴቃሌ /ይወስናሌ/፥ ኣዋጆችን መርመሮ ያፀዴቃሌ፥ ዯንቦችና ከውጭ ኣገር ያሇው ግንኙንት ይወስናሌ ፥ 

መመርያ ያወጣሌ ወዘተ 

  በፉዳራሌ  ዯረጃ ያለት  የስራ ኣስፇፃሚ ኣካሊት ሹመት ያጸዴቃሌ እንዱሁም የስራ ኣፇፃፀማቸውን  ይከታተሊሌ 

፥ይገመግማሌ  ፥ ይቆጣጠራሌ ጉዴሇት ሲገኝም ያርማሌ  ወዘተ  

በህዝብ ተወካዮች የትግራይን/ወያኔ ዴርሻ ከጠቅሊሊ 6.9% ነው። ስሇዚህ ሊየኛው የመንግስት የመዋቅር ስሌጣን 

በወያኔ ነው የተያዘው ብሇን ዯፌረን መናገር ይቻሊሌን?  

በኣገሪቱ ከፌተኛ የስሌጣን እርከን ዯረጃ የሚባሌና  በቦታው የተቀመጡ የብሄር ስብጥር በሚቀጥሇው  ሰንጠዥ ይመሌክቱ፥ 

             ሰንጠረዥ 3: በክፌተኛ የስሌጣን እርከን ያለ ባሇ ስሌጣናትና ብሄራቸው 

  የስሌጣን ዯረጃ ብሄር 

1 የኣገሪቱ ፕረዚዯንት ኦሮሞ 

2 የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ኣፇ ጉባኤ ኦሮሞ 

3 ጠቅሊይ ሚንስተር ወሊይታ(ዯቡብ) 

4 የፉዳሪሽን ም/ቤት ኣፇ ጉባኤ ኣማራ 

5 የኣዱስ ኣበባ ከንቲባ ኦሮሞ 

6 መከሊከያ ሚንስተር  ስሌጤ (ዯቡብ) 

 

ላልች የፋዯራሌ የመንግስት የስሌጣን ዯረጃዎችም  በኣንዴ ወይም በላሊ መሌኩ  ከሊይ በተጠቀሱት  ከፌተኛ  ባሇስሌጣናት 

በቀጥታ የሚሾሙ /የሚሻሩ ናቸው። ሚኒስትሮች በጠቅሊይ ሚንስተር ኣቅራቢነት  በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት  እንዱፀዴቅ 

ይዯረጋሌ። ከሚ/ር በታች የሆኑ የመንግስት የስሌጣን እርከን  ዯግሞ በጠቅሊይ ሚንስተር ይሾማለ ወይም በተዋረዴ ያለ  

ባሇስሌጣናት በስራቸው ያሇው የመንግስት የሃሊፉነት ቦታ ይሾማለ። ስሇዚህ በወሳኝና ቁሌፌ ቦታዎች የትግራይ ተወሊጅች 

የለም። ታዴያ የኣገሪቱን ስሌጣን በወያኔ  ሲባሌ ምን ሇማሇት ተፇሌጎ ነው? ይገርማሌ? 

 ከተነሳ ኣይቀር በፉዯራሌ መስርያ ቤቶች   ከሚሰሩት ሰራተኞች  ውስጥ ከሚገባቸው በሊይ የኣንበሳውን ዴርሻ ወስዯው 

የሚገኙ  የኣማራ ተወሊጆች  መሆናቸው መታወቅ ያሇበት ጉዲይ ነው እሊልህ። በፉዳራሌ መስርያ ቤቶች  እስከ 67% 

የሚሆኑ በኣማራ ተወሊጆጅ የተሸፇነ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማለ።  



     የክሌሌ የመስተዲዴር ተቋዋማት  በተመሇከተ 

በኣገሪቱ ያለት ዘጠኝ ክሌልች በዋናነት  ቋንቋን  መሰረት ያዯረጉ ናቸው ቢባሌ ማጋነን ኣይሆንም።  በየክሌለ ነዋሪ በሆነው  

ህዝብ  የየክሌሊቸው የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ኣባሊትን ይመርጣለ። እንዱሁም በየክሌለ የሚቋቋሙት የየክሌለ የሀዝብ 

ተወካዮች ም/ቤቶች  ሇየክሌሊቸው ከፌተኛው  የስሌጣን እርከን  ናቸው። ብዛታቸውም  እንዯየክሌለ ሁኔታና  ህዝብ ብዛት 

በየክሌለ ይወሰናሌ ። በዚሁ መሰረትም በሰንጠረዡ  እንዯተመሇከተው ሰፌረዋሌ ። 

ሰንጠረዥ 4. የየክሌለ የሚውከለ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የኣባሊት ብዛት የሚያሳይ  

 ትግራይ ኣፊር ኣማራ ኦሮምያ ቤንሻንጉሌ ጋምቤሊ ሶማሉያ ሃረሪ ዯቡብ ህዝቦች ዴምር 

ብዛት 152 96 294 537 99 155 273 36 348  

 

የየክሌለ ም/ቤቶች  ዋና ዋና የስራ ተግባራት፥ 

 የክሌለ  በጀት ያፀዴቃሌ፥ ከፋዳራሌ ህገ መንግስት የማይፃረሩ ኣዋጆች ፥ ዯንቦች፥   መመርያ ያወጣሌ ወዘተ 

  በክሌሌ   ዯረጃ ያለትን  የስራ ኣስፇፃሚ ኣካሊት ሹመት ያጸዴቃሌ እንዱሁም የስራ ኣፇፃፀማቸውን  ይከታተሊሌ፥

ይገመግማሌ  ፥ ይቆጣጠራሌ ጉዴሇት ሲገኝ ም ያርማሌ  ወዘተ  

ስሇዚህ የክሌሌ ርእሰ መስተዲዴር (ፕሪዝዯንት) በክሌለ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ኣማካኝነት ይሾማሌ። የክሌለ የስራ 

ኣስፇፃሚ ኣካሊት በርእሰ መስተዲዯሩ ኣቅራቢነት በክሌለ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት  ያስፀዴቃሌ። በእርግጥ  በርእሰ 

መስተዲዴር የሚሾሙ ኣካሊትም ኣለ። ሇምሳላ ም/ቢሮ ሃሊፉዎች ፥ የክሌለ የተሇያዩ የመንግስት መ/ቤት ሃሊፉዎች ወዘተ። 

የክሌሌ ፕረዚዯንት ተጠሬነቱ ሇክሌለ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ነው። ስሇዚህ በክሌሌና በፉዯራሌ መስሪያ ቤቶች 

የሚያገናኝ ዴሌዴይ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስቱ  ብቻ  ነው እንጂ በፋዯራሌ የሚታዘዝ የክሌሌ ባሇስሌጣን የሇም። ኣንደ 

ኣዛዥ  ላሊው ዯግሞ ታዛዥ ኣርጎ ኣያስቀምጥም። ይሌቁንስ ከፉዯራሌ መንግስት ጋር  የሚገናኙት በህገ መንግስቱ ሊይ  

በተቀመጠው  መሰረት የየዴርሻቸው ስራ ይወጣለ። እንዯ ኣገር ዯግሞ በማዘዝና በመታዘዝ ሳይሆን  በጋራ ሉወሰን 

የሚገባውን  ጉዲይ  በጋራ  ሁነው  ተወያይተው  በጋራ  ይወስናለ ። 

የኣንዴን ክሌሌ የፀጥታ ጉዲይ ክሌለ ራሱ ይወስናሌ፣ ያዲራጃሌ፣ ያስተዲዴራሌ። ችግር እንኳን ቢፇጠር 

የክሌለ መንግስት ዴጋፌ ያስፇሌገኛሌ ብል ሇፉዳራሌ ካሌጠየቀ የፉዳራሌ የፀጥታ ሃይልች ጣሌቃ 

ኣይገቡም።  ስሇዚህ  ኣሁን ያሇው የመንግስት ኣወቃቀር የሚያሳየው  የፉዳራሌ  ባሇስሌጣን የላሊውን 

ክሌሌ ባሇስሌጣን  የማዘዝ ወይም  የመሾም   መብት እንዯላው በግሌፅ ያሳያሌ።  

በኣሁኑ ግዜ ሁለም ክሌልች ራሳቸው በራሳቸው በማስተዲዯር ሊይ ባለቡት ሰኣት  ኣንዲንዴ የኣማራ ሉሂቃን ነን ባዮች 

የሞኝ ዘመቻ ያካሂዲለ። በትግርኛ ኣንዴ  ኣባባሌ እንዯሚገሌፀው ‚ ዓሻስ ያ ሓንቲ ዯርፈ‛  ወይም ዯግሞ ‚የሞኝ ዘፇን ኣንዴ 

ነው‛ እንዯሚባሇው  ሁላ በኢትዮጵያ የሚዯረገው ሁኔታ ከወያኔና ከትግራይ ተወሊጆች  ጋር ያይዙታሌ። 



ፅሁፉን ከማጠቃሇላ በፉት ኣንዴ ነገር ሇማሇት እፇሌጋልህ። የምናወራው ወሬ ብህዝቦች መካከሌ ጥሊቻንና ዘረኝነትን 

የሚዘራ  መሆን የሇበትም። ስሇዘረኝነት ያነሳሁበት ምክንያቱ እየተወራበት ሰሇሆነ ነው።  ዘረኝነት ምን ማሇት እንዯሆነ 

ሇማሳዬትና ዘረኛ ኣስተሳሰብና ዝንባላ ያሇው ማን መሆኑን ሇማስረዲት  ነው። ማነው ዘረኛ?  

 የነበረውን ብሄራዊ ጭቆና ሇማስወገዴና ማንነትን ሇማስከበር የታገሇው ኣካሌ/ሃይሌ ወይስ የራስን ማንነት 

ኣግዝፍ/ከፌ ኣዴርጎ የላሊን መብት መዴፇቅ የሚታገሌ/የሚፇሌግ ? 

ሇኣሁኑ ያሇው ስርዓት መመስረት የነበረው የገዢ መዯብና ብሄራዊ  ጭቆና ሇማሇዘብና  በህብረተሰቡ ተኣማኒ  የሆነ ስርዓት 

ሇመመስረት ነው (ኣንቀፅ 39)። ይህ የፉዳራሌ ስርዓት በኣግባቡ ካሌያዝነው ዯግሞ ሉሆን የሚችሇው ማሰብ ያስፇሌጋሌ። 

መታወቅ ያሇበት ሁለም ክሌሌልች የየራሳቸው የመንግስት መዋቅር ኣሊቸው። በመሆኑም  

 በኢትዮጵያ ያሇን ህዝቦች እንዯ ኣገር ኣንዴ ሊይ ሁነንም ኣንዴ ሊይ ነን፣ ተሇያይተንም በኣንዴ ሊይ ነን 

የምንኖረው እሊልህ። 

ስሇዚህ  በምንም ቢሆን በምንም ቀጣይ የኢትዮጵያ ህዝቦች እጣ ፇንታ መሌካም እንዱሆን የምንፇሌግ ከሆነ  ሁለም ነገር 

መሆን ያሇበት  በመተሳሰብ ነው።  ሁለም  ብሄር ብሄረሰቦች  እኩሌ መብት እንዲሊቸው መቀበሌና መተግበር ያስፇሌጋሌ። 

ሇሁለም ብሄር ብሄረ ሰቦችና እውቅና መስጠት ያስፇሌጋሌ።  ካሌሆነ ግን እኔ ኣውቅሌሃልህ የሚሇውን ቢሂሌ በኣሁኑ ሰዓት 

ተቀባይነት የሇውም።  

በመጨረሻም በየተኛውም መሌኩም ቢሆን ስራዎቻችን ሁለ  መቃኘት ያሇባቸው  ኣብረን  ሇማዯግ  እንጂ   

ኣብረን ሇመውዯቅ መራመዴ የሇብንም እሊልህ።  ስሇዚህ  ከስሜት የፀዲ ኣስተሳሰብ ማንፅባረቅ ከሁለም ወገን 

ይጠበቃሌ እሊልህ። 

 

 

 

 


